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IJsvogels

Hans Russer

O, wat zijn dat toch een briljantjes die IJsvogels. Maar ja, dat

hoef ik u als Gooise vogelaars niet te vertellen. Dankzij Jelle

en de IJsvogelwerkgroep zitten ze nu overal in het Gooi en de

Vechtstreek en heeft menigeen deze prachtige vogeltjes al

kunnen waarnemen. Mijn eerste IJsvogel kan ik mij nog goed

voor de geest halen. Het was eenop 23 januari 1973 voorbij

scherend exemplaar in de omgeving van Fort Tienhoven en het

was ook mijn eerste bijzondere soort als vogelaar! Er zouden

er gelukkig nog veel volgen. Ik denk dat de meesten van u zich

ook wel hun eerste ontmoeting met het IJsvogeltje zullen

herinneren.

Maar er kleven toch ook wel wat bezwaren aan deze

doerakken. Ten eerste hun luidruchtige manier van doen. Ze

hadden wat mij betreft ook Krijsvogeltjes geheten mogen hebben. Verderhebben ze de irritante

gewoonte om gelijk de aandacht te trekken als ze langs komen schieten of op een takje neerploffen om

een visje te vangen. Het heeft mij toch al heel wat ongedetermineerde stipjes hoog in de lucht of een

boeiend zangertje in het struikgewas gekost. Op de bekende plek bij de Hilversumse Bovenmeent sta

ik regelmatig roofvogeltrek te bestuderen en doe dat altijd bloedserieus met vogelaars zoals Hans,

Kees en Harry. Het is dan geen tijd voor grapjes en er wordt voortdurend geconcentreerd naar boven

getuurd. Degene die nogwel eens probeert een flauwe grap te maken wordt gelijk tot de orde geroepen

en dat levert regelmatig de ontdekking van een leuke roofvogel op. Maarrr... het komt ook nog wel

eens voor datbijvoorbeeld Kees, die niet kippig is, een spannend stipje hoog in de lucht ontdekt, er

ons uiteraard op wijst en we precies op dat moment een IJsvogel horen aankomen. Uiteraard trekt de

blauwe parel dan alle aandacht en als we daarnade roofvogelstip weer terug willen vinden lukt dat

niet meer. Balen! Tja, misschien was het wel een Dwergarend hoorje dan fluisteren, maar ja die “st....

IJsvogel” ook. En zo wordt de IJsvogel van een vogel die een momentvan opperste gelukzaligheid

had moeten betekenen een frustratiesoort! Het kan soms raar lopen in ons vogelwereldje


